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Sprawozdanie Zarządu Głównego PZHGP za 2013 
 

Szanowni Koledzy! W imieniu Zarządu Głównego PZHGP oraz własnym składam roczne 

sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za 2012 rok. Proszę o rzeczową i konstruktywną 
dyskusję oraz obiektywną ocenę naszej pracy, i sprecyzowanie w podjętych Uchwałach dalszych 

kierunków  działalności PZHGP. 

 

Sprawy organizacyjne 
 

W dalszym ciągu Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych jest najliczniejszą federacją  
spośród krajów członkowskich FCI. Na dzień 31.12.2012 roku zrzeszaliśmy 44.447 członków. 

Drugi rok z rzędu obserwujemy jednak niepokojące zjawisko zmniejszania się stanu liczbowego 

naszych członków. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2011 roku zanotowaliśmy spadek liczby 

członów o 1.437 osób. Na ten stan rzeczy składają się różne przyczyny nie zawsze od nas zależne, 

m.in. wzrost kosztów utrzymania hodowli a także ogólnoeuropejski trend tj. starzenie się związku. 

Niemniej jednak również w naszym Związku  wystąpiły ostatnio zjawiska, które spowodowały w 

ostatnim dziesięcioleciu drastyczny spadek członków w krajach zachodniej Europy, takich jak 

Belgia, Niemcy czy Holandia z tym że na tempo ich występowania możemy mieć wpływ pod 

warunkiem że odpowiednio wcześnie zadziałamy.  Mam nadzieję, że w trakcie dyskusji 

zaproponujecie Koledzy rozwiązania które będą sprzyjać wzrostowi i zahamowana zostanie 

tendencja spadkowa. Ja ze swej strony, po dokonaniu wnikliwej analizy tego stanu jak również po 

odbyciu wielogodzinnych dyskusji z członkami Związku Niemieckiego chciałbym zaproponować 
rozwiązania które powinny złagodzić ten proces. W ocenie moich  zagranicznych rozmówców 

główne przyczyny odchodzenia członków z naszych szeregów to:  

- zdominowanie naszego hobby przez ludzi majętnych, którzy korzystając często z pomocy 

wynajętych pomocników poprzez organizowanie codziennych lotów treningowych  doprowadzili 

swoje stada do takiego wytrenowania, że z lotów, szczególnie tych do 400 km ich gołębie 

zdobywają po kilkadziesiąt pierwszych nagród na liście konkursowej. 

-współzawodnictwa lotowe które  preferują duże hodowle.  

Jako Prezydent PZHGP w trosce o dobro naszego Związku chciałbym prosić Kolegów Delegatów o 

podjęcie przez dzisiejszy KWZD Uchwał zobowiązujących Zarząd Główny do;  

- wprowadzenia zakazu organizowania przez Hodowców w trakcie sezonu lotowego 

indywidualnych lotów treningowych. Dopuszczone byłyby wyłącznie loty treningowe 

ogólnodostępne organizowane przez Zarząd Oddziału. 

- wprowadzenie w miejsce dotychczasowego współzawodnictwa GMP, nowego rozgrywanego w 

oparciu o niewielkie typowane serie, z równoczesnym zachowaniem współzawodnictwa  

kategoriach.  

- zmniejszenie ilości gołębi na spisach do mistrzostwa ogólnokrajowego do 40 sztuk. 

 

                                Członkowie PZHGP wg stanu na dzień 31.12.2012 r. zrzeszeni są w 395 

Oddziałach i 40 Okręgach. W ostatnim roku, pomimo spadku liczby członków liczba Oddziałów 

wzrosła o kolejne 3, co w przyszłości skutkować będzie niepotrzebnym  wzrostem kosztów 

organizacyjnych i lotowych w tych jednostkach..  

 

W okresie sprawozdawczym Prezydium Zarządu Głównego PZHGP kierując bieżącą 
działalnością Związku odbyło 13 posiedzeń, podejmując 57 uchwał dotyczących spraw 

statutowych, organizacyjnych i finansowych.. Zarząd Główny w tym okresie odbył 2 posiedzenia 

na których podjęto 23 uchwały.  

Na wniosek Zarządów Okręgów lub Oddziałów aktami notarialnymi przekazaliśmy na ich rzecz 

w formie darowizny środki trwałe będące dotychczas w ich użytkowaniu. Dotyczy to Okręgów: 

Rzeszów i Pomorze Środkowe. W imieniu Zarządu Głównego w dalszym ciągu apeluję do 
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Okręgów o przejmowanie majątku trwałego będącego w użytkowaniu zrzeszonych w nich 

Oddziałów, tak aby proces ten zakończyć najpóźniej w bieżącym roku.  

 

W 2012 roku odpowiednie organa PZHGP nadały 216 „Złotych odznak PZHGP”, 10 odznak 

„Za wybitne osiągnięcia w rozwoju PZHGP” dla zasłużonych działaczy naszego Związku, 

natomiast ostatni KWZD przyznał 1 „Członkostwa Honorowe” . 

 

Tradycyjnie w styczniu Zarząd Główny zorganizował w Sosnowcu  Ogólnopolską Wystawę 
Gołębi Pocztowych, a w październiku pielgrzymkę hodowców na Górę Św. Anny. W tym miejscu 

serdecznie dziękuję Zarządom Okręgów które wystawiły poczty sztandarowe a także zorganizowały 

zbiorowe przyjazdy swoich członków. 

 

Działalność finansowa 
 

Prowadząc odpowiednią działalność finansową w 2012 roku uzyskaliśmy przychody z 

działalności statutowej w wysokości 1.413.015,05 złotych, natomiast koszty ponieśliśmy w kwocie 

1.338.887,15 złotych, co pozwoliło na uzyskanie zysku w wysokości 74.127,90 złotych.  

Preliminarz dochodów za 2012 rok wykonany został w 107,45% natomiast preliminarz 

kosztów na 2012 rok został wykonany w 101,84%. Przekroczenie preliminarza w pozycji 

dochodów  nastąpiło w pozycjach wpływów z tytułu obrączek rodowych, wydanych duplikatów 

kart tożsamości i upoważnień do lotowania gołębiami a także przychodów z wystawy 

ogólnopolskiej. Natomiast preliminarz kosztów przekroczono głównie w pozycjach: wynagrodzeń 

pracowników o 13.246,00 zł, honorariów autorskich o 16.540,00 zł, i usług niematerialnych o 

18.248,00 złotych. Nie wykonano natomiast zaplanowanych kosztów w pozycji delegacji 

służbowych, oszczędności wynoszą około 20.000,00 złotych. 

Cała nadwyżka bilansowa przekazana zostanie na fundusz statutowy a docelowo środki te 

wydatkowane zostaną na budowę „Domu Związkowego”. 

 

Po stronie wpływów najważniejsze pozycje to: 

− Sprzedaż miesięcznika HGP      - 356.724,29 zł 

− Wpłaty na działalność statutową z tytułu obrączek rodowych   - 420.279,33 zł 

− Składki członkowskie           - 174.576,00 zł 

− Wpływy z tytułu upoważnień. duplikatów i regulaminów     -  78.953,10 zł 

− Zysk z wystawy ogólnopolskiej                                           -     49.456,02 zł 

− Wpływy z reklam                                                              -    100.098,32 zł 

− Przychody finansowe           -   52.462,06 zł 

 

 

 

Po stronie wydatków najważniejsze pozycje to: 

− Usługi pocztowe, drukarskie     - 241.289,39 zł 

− Wynagrodzenia, ryczałty, honoraria autorskie, nagrody  -  439.786,99 zł 

− Świadczenia na rzecz pracowników    -   53.095,26 zł 

− Usługi niematerialne tj. podatki, dzierżawy itp.   - 218.248,04 zł 

− Kontrole antydopingowe                                                 -       109.738,24 zł 

− Podróże służbowe       -   80.177,62 zł 

 

Na dzień 31 grudnia  środki finansowe zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych wynosiły 

1.567.994,03  zł a zobowiązania Okręgów względem Zarządu Głównego z tytułu udzielonych 

pożyczek wynoszą 714.500 zł. Zgromadzone środki finansowe winny w pełni pokryć nakłady 

związane z budową „ Domu Związkowego”. 
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Podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2012 przekazano na nagrody rzeczowe wydawane przez 

Regiony PZHGP kwotę  21.581,40 zł., natomiast na sfinansowanie nagród rzeczowych i 

pieniężnych za rozgrywane współzawodnictwa lotowe i wystawowe o zasięgu ogólnokrajowym 

przeznaczono kwotę 245.620,60 złotych. 

 

Działalność sportowa 
 

Realizując podstawowy cel statutowy jakim jest działalność sportowa Zarząd Główny PZHGP 

zorganizował w 2012 roku Mistrzostwo Polski zwane GMP, Mistrzostwo Polski w kategoriach oraz 

Mistrzostwo Olimpijskie Gołębi Rocznych. Wszyscy laureaci tych współzawodnictw otrzymali 

pamiątkowe dyplomy a zwycięscy puchary i nagrody pieniężne. Ponadto pod patronatem redakcji 

Hodowcy przeprowadzono organizację konkursu na najlepsze polskie gołębie sportowe. 

W miesiącu styczniu 2012 roku reprezentacja polskich gołębi pocztowych wzięła udział w 

organizowanej przez Związek Węgierski 3 Wystawie Gołębi Pocztowych państw Europy 

Środkowej, odnosząc wielki sukces, zdobywając 18 medali w tym 7 złotych. 

Realizując wytyczne FCI wdrożyliśmy w 2012 roku system kontroli antydopingowej w PZHGP. 

Równocześnie kontrolą tą objęliśmy 69 najlepszych polskich Hodowców, a wyniki tych kontroli 

pozytywnie nas zaskoczyły. Żaden z kontrolowanych Hodowców nie stosował zakazanych 

substancji.  

W imieniu Zarządu Głównego składam serdeczne podziękowania za współpracę wszystkim 

Okręgom w realizowaniu wspólnych celów związkowych jak również Głównej Komisji Rewizyjnej 

i Dyscyplinarnej.  

Wszystkim hodowcom życzę udanego sezonu lotowego i zdobycia wielu tytułów mistrzowskich na 

wszystkich szczeblach. 

 

 

PREZYDENT PZHGP 

 

   Jan KAWALER 


